
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

2.51-530.60544.28المؤشر العام

عدد العقود(مليون)عدد االسهم (مليون)حجم التداول 

530.7881.2938ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 67.0-82.2149.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

27220الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

156.4326.6251542.66الاحد

131.3141.8215539.11االثنني

142.3276.6262533.55الثالاثء

100.7136.3210530.60الأربعاء

530.7881.2938اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

 من للفترة الماليه لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

2018/9/19  ولغاية 2018/9/16
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP8.0108.5006.1

مرصف املنصور 

لالستامثر
BMNS0.7600.620-18.4

املعمورة لالستامثرات 

العقارية
SMRI1.7901.8000.6املرصف الاهيل العرايقBNOI0.3000.260-13.3

BMFI0.1900.170-10.5مرصف املوصل

BGUC0.2100.190-9.5مرصف اخلليج التجاري

NAME0.3600.330-8.3الامني للتأ مني

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.190263.829.9

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.590105.619.9

BMFI0.170133.115.1مرصف املوصل
مرصف املنصور 

لالستامثر
BMNS0.62090.717.1

مرصف املنصور 

لالستامثر
BMNS0.620128.614.6العراقية النتاج البذورAISP4.90054.110.2

املرصف الاهيل 

العرايق
BNOI0.260124.414.1مرصف اخلليج التجاريBGUC0.19053.910.2

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.31050.15.7

العراقية النتاج 

وتسويق اللحوم
AIPM4.95040.67.7

(%)التغيري 

الرشاكت الاكرث نشاطًا حسب جحم التداولالرشاكت الاكرث نشاطًا حسب عدد الاسهم املتداوهل

رمز الرشكهامس الرشكه
جحم التداول

(مليون)

سعر الاغالق

(دينار)

النس به اىل 

اللكي

(%)

رمز الرشكهامس الرشكه

عدد الاسهم 

املتداوهل

(مليون)

سعر الاغالق

(دينار)

النس به اىل 

اللكي

(%)

الرشاكت الاكرث اخنفاضًا ابالسعارالرشاكت الاكرث ارتفاعًا ابالسعار

رمز الرشكهامس الرشكه
سعر الاغالق 

(دينار)السابق 

سعر الاغالق 

احلايل

(دينار)

رمز الرشكهامس الرشكه(%)التغيري 

سعر الاغالق 

السابق

(دينار) 

سعر الاغالق 

احلايل

(دينار)

 2018/9/19ولغايه  2018/9/16 حركه تداول الاسهم يف سوق العراق لالوراق املاليه للفرتة من 



`

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

BCOI0.4400.430-2.330.913.3191075000.012املرصف التجاري العرايق1

BIIB0.3700.3700.015.55.817925000.006املرصف العرايق الاساليم2
BIBI0.3300.310-6.150.116.130775000.020مرصف الاستامثر العرايق3
BNOI0.3000.260-13.3124.434.469650000.050املرصف الاهيل العرايق4
BSUC0.9000.9000.03.22.962250000.001مرصف سومر التجاري5
BGUC0.2100.190-9.5263.853.963475000.106مرصف اخلليج التجاري6
BMFI0.1900.170-10.5133.123.363429250.053مرصف املوصل7
BMNS0.7600.620-18.4128.690.71361550000.051مرصف املنصور لالستامثر8
BUND0.1300.120-7.745.05.517300000.018املرصف املتحد9

BELF0.2200.2200.00.90.24550000.0004مرصف ايالف الاساليم10
795.6246.1424897925.0اجملموع

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

NAME0.3600.330-8.32.60.9712600.068الامني للتأ مني1
2.60.971260اجملموع

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

SKTA4.8004.750-1.01.67.72047500.162مدينة العاب الكرخ1
SMRI1.7901.8000.610.619.135410040.047املعمورة لالستامثرات العقارية2
SNUC0.3600.3600.00.10.017430.005النخبة للمقاوالت3
SBPT19.00018.400-3.20.00.65184000.003بغداد العراق للنقل العام4

12.427.46145754اجملموع

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

IMAP0.6700.660-1.515.010.092342700.233املنصور للصناعات ادلوائية1

2018/9/19   -   2018/9/16حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



IMOS4.3004.240-1.40.10.6542400.015اخلياطة احلديثة2
IITC7.7007.590-1.41.07.361737950.193العراقية للسجاد واملفروشات3
IBSD3.6203.590-0.829.3105.61546366250.017بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP1.0801.050-2.81.41.426181130.008المتورالعراقية5
IRMC9.0008.510-5.40.54.710505490.009انتاج الالبسة اجلاهزة6

47.4129.8215717591.9اجملموع

HNTI7.3107.250-0.82.216.130453340.0356الوطنية لالستامثرات الس ياحية1

2.216.13045334.3اجملموع

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

AMEF12.00012.0000.00.141.68136000.047اسامك الرشق الاوسط1
AISP5.0204.900-2.411.054.184514500.105العراقية النتاج البذور2
AIPM5.0204.950-1.48.1640.6598247500.163انتاج وتسويق اللحوم3
AIRP8.0108.5006.11.411.61330600.393العراقية للمنتجات الزراعية4

20.7108.019682,860.0اجملموع

TASC7.8007.750-0.60.32.5524025000.00010اس يا س يل1

0.32.552402500.0اجملموع

881.2530.79384193225

القمية السوقية

(مليون دينار)

سعر الاغالق 

(دينار)السابق
رمز الرشكهت امس الرشكه

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

عدد العقود

نس به التغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)

المجموع الكلي

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

11.413.417ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

8.98.90.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

022الشركات المتداوله

TZNI2.8602.8600.03.18.91152331790.0002اخلامت لالتصاالت1

BROI0.4600.440-4.30.50.211100000.0002مرصف االئامتن العرايق2

NDSA0.7900.640-19.05.03.3422460.142دار السالم للتامني3

VZAF0.3600.3600.02.81.014140.243لزوراء لالستامثر املايل4

11.413.417

 من للفترة (الثاني السوق ) الماليه لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

2018/9/19  ولغاية 2018/9/16

عدد العقودرمز الرشكهت

اجملموع اللكي

ن معدل ادلدورا

(%)

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم 

املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)

الاغالق السابق

(دينار)

الاغالق 

احلايل

(دينار)

امس الرشكه
القمية السوقية

(مليون دينار)



ء) ء)(بيع)(رشا ء)(بيع)(رشا ء)(بيع)(رشا ء)(بيع)(رشا ء)(بيع)(رشا (بيع)(رشا

4.2114.1795.60.514.31.7780.58246.10.732.75131144243.126.9املرصيف

____7________0.9________2.6____التامني
______________________________الاستامثر

__6149.2__30__27.462.9__17.26__12.478.4__9.7خدمات

17.718.447.437.438.763.1366.12129.848.650.95676221531.228.8الصناعي

____30________16.1________2.2____الفنادق

____196________108.0________20.7____الزراعي

100.0__55__100.00__2.512.5__100.0__0.30.3__االتصاالت

31.6132.8881.282.2149.2530.7110181938اجملموع

__

__

في حالة وجود اختالف بين هذه النشرة والنشرة التي يصدرها السوق قد تكون بسبب قيام السوق بتعديل بعض العقود على بعض جلسات االسبوع 

مقسمه حسب القطاعات  (بيع- رشاء  )حركه التداول لغري العراقيني 
عدد الاسهم املتداوهل لغري العراقني

(مليون سهم)
 (%)النس به اىل اللكي 

جحم التداوللغري العراقني

(مليون دينار)
عدد العقود لغري العراقني (%)النس به اىل اللكي   (%)النس به اىل اللكي  

جحم التداول اللكي

(مليون دينار)

عدد العقود اللكي
القطاع

سهم اللكي عدد الا

(مليون سهم)

-80.0
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 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

-78.8 

17.3 

-3.0 -2.5 

1.77 
17.26 

63.13 

80.58 
66.12 

2.51 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


